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Cyflwyniad y Ffoaduriaid 

 

Mae'r sgript hon i gyd-fynd â'r cyflwyniad PowerPoint ar ffoaduriaid. Mae'r nodiadau hefyd yn 

cynnwys rhai fideos a syniadau ar gyfer gweithgareddau byr. Mae'r tabl isod yn darparu 

nodiadau ychwanegol sy'n seiliedig ar y sleidiau o'r cyflwyniad.  

 

SLEID 2 

Mae gan bobl 

sy'n cael eu 

gorfodi i ffoi:  

Termau 

allweddol 

Mae rhyfel a mudo yn bynciau llosg yn y cyfryngau ac mewn trafodaethau 

gwleidyddol. Mae'r sleid hon yn dangos rhai termau allweddol, sy'n cael eu 

defnyddio gydag ystyron a phwyslais gwahanol, yn dibynnu ar safbwynt y 

siaradwyr.  

• A oes yna unrhyw air allweddol yr hoffech ei ychwanegu? Pa un, a 
pham? 

• A allwch chi feddwl am enghreifftiau o sut y mae'r geiriau hyn yn cael eu 
defnyddio gan y cyfryngau a gwleidyddion yn y newyddion? 

 

 

SLEID 3 

 

Ffiniau mewn 

hanes ... 

Mae'r fideo hwn yn dangos sut y mae ffiniau wedi newid dros y mileniwm 

diwethaf, fel y bydd y bobl ifanc wedi dysgu, efallai, yn eu gwersi hanes. 

Dangoswch y fideo i'r grŵp: www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M.  

Gweithgaredd 

Dywedwch wrth y bobl ifanc ein bod, mewn hanes, yn dysgu'n aml am diroedd a 

brenhinoedd tramor, am ddyddiadau brwydrau, ac am ddigwyddiadau mawr. 

Ond y tu hwnt i'r brwydrau, y teyrnasoedd a'r dyddiadau, beth oedd goblygiadau 

newidiadau i ffiniau ar gyfer pobl a oedd yn byw ar gyfandir Ewrop? 

Gofynnwch i'r bobl ifanc roi tri syniad ar ddarn o bapur, ac ysgrifennwch y 

syniadau gwahanol ar y bwrdd. Gallai'r rhain gynnwys caethwasiaeth, ffydd 

wedi'i gorfodi, newyn, cyfreithiau a hawliau gwahanol, ac ieithoedd newydd.  

• A oes yna unrhyw debygrwydd i'r oes gyfoes? 

SLEID 4 

 

… a heddiw 

Mae rhyfeloedd cyfoes yn achosi'r dadleoliad mwyaf o ran pobl ers yr Ail Ryfel 

Byd. Mae rhai rhyfeloedd, er enghraifft yn Affganistan ac Irac, wedi para am 

flynyddoedd; dechreuodd rhai ar ôl y Gwanwyn Arabia yn 2011; ac mae eraill, er 

enghraifft y rhai yn Burkina Faso a Gweriniaeth Canolbarth Affrica, yn dechrau o 

ganlyniad i ormes ac anghydraddoldebau mawr.  

Dangoswch y fideo a grëwyd ar gyfer #DiwrnodFfoaduriaidyByd. Ar Ddiwrnod 

Ffoaduriaid y Byd, roedd Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros 

Ffoaduriaid wedi rhyddhau ei ddadansoddiad diweddaraf o'r tueddiadau dadleoli 

byd-eang. I'n helpu i amgyffred yr adroddiad 68 tudalen, mae IRIN wedi crynhoi'r 

canfyddiadau allweddol yn y fideo 90 eiliad hwn: 

www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc (1’45’’). 

Gweithgaredd 

Yn 2015, cafodd 24 o bobl bob 60 eiliad eu gorfodi i adael eu cartrefi a dod yn 

ffoaduriaid.* 

Pa mor hir yw 60 eiliad? Cynhaliwch arbrawf byr gyda'ch pobl ifanc. Gofynnwch 

iddynt eistedd gyda'u llygaid ar gau am un munud. Pan fyddant yn meddwl bod y 

munud hwnnw ar ben, gallant godi eu llaw ac agor eu llygaid.  

Mae amser yn rhywbeth gwrthrychol, ac mae pob unigolyn yn ei deimlo yn llifo 

mewn modd gwahanol ar unrhyw adeg benodol. Mae'n debygol na fydd y bobl 

ifanc yn codi eu dwylo ar yr un adeg. Ond mae ystadegau yn ffeithiol ac yn 

golygu, er gwaethaf ein canfyddiadau, fod 24 o bobl, ar gyfartaledd, yn ffoi o'u 

cartrefi bob munud. Gofynnwch i'r bobl ifanc fyfyrio ar hyn, a rhoi sylwadau ar 

sut y maent yn teimlo o glywed yr ystadegyn hwn. 

*United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): Global Trends 

report, 20 Mehefin 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M
https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc
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SLEID 5 

Beth yw ystyr 

bod yn 

ffoadur? 

Dangoswch y fideo, What Does It Mean to Be a Refugee? gan Benedetta Berti 

ac Evelien Borgman, a ffilmiwyd yn ystod digwyddiad TED-Ed: 

www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI (5’43’’). 

Siaradwch â'r bobl ifanc am eu dealltwriaeth o ffoaduriaid, mudwyr a phobl sydd 

wedi cael eu dadleoli'n fewnol. 

SLEID 6 

 

Mae'r ffotograff hwn yn dangos grŵp o ffoaduriaid yn croesi'r ffin rhwng 

Macedonia a Serbia mewn glaw a thywydd oer.  

Yn ystod 2015, roedd tua 8,000 o ffoaduriaid a mudwyr yn cyrraedd Serbia, bob 

dydd, ar eu ffordd i Ewrop (data o fis Tachwedd 2015). Roeddent yn dod i mewn 

i'r wlad trwy Preševo, yn y de, ar ôl croesi'r ffin â Macedonia, ac yn gadael trwy 

Šid, yn y gogledd-orllewin, gan anelu at Croatia. Roeddent wedi gwneud y daith 

hon ar fws neu drên a drefnwyd gan lywodraeth Serbia. Roedd ganddynt 72 awr 

i deithio ar draws y wlad. Roedd y mwyafrif yn ffoi o Syria neu wrthdaro arall 

(Affganistan, Irac, ac ati) neu dlodi. Roeddent wedi bod ar daith hir, ac wedi bod 

yn ddioddefwyr camdriniaeth a gangiau troseddol.  

Mae Oxfam yn gweithio yn Serbia i osod pwyntiau dŵr, toiledau a chawodydd 

mewn mannau gwahanol ar hyd y llwybr. Mae hefyd yn dosbarthu citiau hylendid 

sylfaenol, ac yn darparu gwybodaeth a chyngor i deithwyr.  

• Beth yw eich barn am y dirwedd sydd i'w gweld yn y llun?  

• A fyddai'n hawdd neu'n anodd cerdded yn yr amgylchiadau hyn?  

• Pa gyfarpar y byddai arnoch ei angen fel arfer? 

• Ble fyddech chi'n stopio i ddefnyddio'r toiled, i fwyta neu i gysgu? 

Defnyddiwch y sleid hon eto i gyflwyno Gweithgaredd 5, Cas dillad ffoadur. 

 

SLEID 7 

 

Rhai 

ffeithiau: Y 

gwledydd 

cyfoethocaf 

yw'r lleiaf 

croesawgar 

Mae chwe gwlad gyfoethocaf y byd – UDA, Tsieina, Japan, yr Almaen, y DU a 

Ffrainc – yn lletya 8.8% o ffoaduriaid y byd. Maent yn berchen ar 56.6% o 

gyfoeth o byd (sy'n cael ei fesur fel y Cynnyrch Domestig Gros byd-eang 

cronnus). 

Y chwe phrif wlad/diriogaeth sy'n croesawu ffoaduriaid yw Gwlad yr Iorddonen, 

Twrci, y Tiriogaethau Palesteinaidd a Feddiennir, Pacistan, Libanus a De Affrica. 

Maent yn lletya 50.02% o ffoaduriaid y byd. Maent yn berchen ar 1.9% o gyfoeth 

y byd.  

Ar gyfer trosolwg rhyngweithiol, ewch i'r dudalen hon o'r wefan delweddu data, 

lucify.com: www.lucify.com/the-flow-towards-europe/. 

SLEID 8 

 

Mudo ledled 

y byd 

Gweithgaredd 

Mae'r sleid hon yn rhoi dolen i'r Sefydliad Mudo Rhyngwladol (International 

Organization for Migration), prif asiantaeth y Cenhedloedd Unedig sy'n gweithio 

ym maes mudo gyda phartneriaid llywodraethol, rhynglywodraethol a chyrff 

anllywodraethol. 

Cliciwch ar y ddolen www.iom.int/world-migration a dewiswch a ydych yn 

dymuno cyrchu gwybodaeth am fudwyr sy'n gadael gwlad (allfudo) neu'r rhai 

sy'n dod i mewn i wlad (mewnfudo). Yna cliciwch ar wlad, a gwyliwch y patrwm 

mudo i'r wlad ddewisol ac ohoni. Bydd gwledydd nad ydynt yn anfon nac yn 

derbyn mudwyr yn diflannu. Hofranwch dros wlad neu dros glwstwr o fudwyr i 

gyrchu'r data. Mae pob cylch yn cynrychioli hyd at 20,000 o fudwyr. 

Defnyddiwch y map rhyngweithiol i ddarparu gwell dealltwriaeth i'r bobl ifanc o 

sut y mae pobl yn symud yn gyson.  

• Beth yw'r prif resymau pam y mae pobl yng ngwledydd Ewrop yn symud 
i wlad arall? 

https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/world-migration
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• A oes gan bob pasbort yr un gwerth? (Ym mwyafrif y gwledydd 
datblygol, gall gymryd misoedd i gael dim ond fisa twristiaid hyd yn oed, 
ac mae fisâu yn cael eu gwrthod y rhan fwyaf o'r amser.)  

Am ragor o wybodaeth a syniadau am basbortau a'u statws perthnasol, ewch i 

passportindex.org/index.php. 

 

SLEID 9 

 

Mae 

Banksy'n 

dweud 

Mae Bansky yn arlunydd stryd byd-enwog, sydd yn ymwneud llawer â 

phroblemau ffoaduriaid. 

[Am ragor o luniau a gwybodaeth, ewch i www.banksy.co.uk/menu.asp neu 

en.wikipedia.org/wiki/Banksy]  

• Beth yw rôl celf mewn cymdeithasau cyfoes? 
• Sut y gall celf gefnogi'r "Anweledig"? 
• A allwch chi feddwl am enghraifft o arlunydd yn condemnio 

anghyfiawnder neu'n cefnogi cynhwysiant cymdeithasol? (Er enghraifft, 
Guernica gan Picasso.) 
 

Mae enghraifft gadarnhaol iawn o gelf ar gyfer y gymuned i'w chael ar wefan 

Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Mae'r eitem 

newyddion hon yn adrodd am sut yr aeth ffoaduriaid Affganaidd yn ninas Shiraz 

yn Iran, ynghyd â'u cyd-breswylwyr Iranaidd, ati i lanhau'r gymdogaeth lle 

roeddent yn byw, a pheintio murluniau gyda'i gilydd. 

www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-

art.html.  

SLEID 10 

 

Archwilio 

hanesion 

bywyd go 

iawn 

Mae “i am a migrant” yn ymgyrch ac yn llwyfan sy'n cael eu harwain 

gan #UN4RefugeesMigrants. Mae “i am a migrant” yn creu lle ar gyfer hanesion 

personol mudwyr, ac yn herio'r stereoteipiau gan wrth-fudwyr, ac areithiau 

casineb mewn gwleidyddiaeth a chymdeithas. Mae'r wefan yn gadael i'r mudwyr 

ddweud eu hanesion eu hunain – ar eu gwefan eu hunain, yn y cyfryngau 

cymdeithasol, ac mewn nifer o leoedd eraill ledled y byd. Gyda'i gilydd, maent 

am ddangos y canlynol: Bod gan fudo wyneb dynol. Bod mudo yn amrywiol. 

Mae gennym ddiddordeb yn hanesion pob mudwr a phawb sydd wedi cael ei 

orfodi i ffoi o'i gartref, ni waeth a ydynt wedi bod allan o'u gwlad eu hunain am 40 

mlynedd neu 40 niwrnod. Mae arnom angen eich cymorth! Byddwch yn rhan o'r 

ymgyrch, a helpwch ni i rannu hanesion personol y mudwyr: 

iamamigrant.org/stories.  

Gweithgaredd 

Ewch ati i archwilio rhai o'r storïau ar y wefan gyda'r bobl ifanc, a dewch i wybod 

am bethau hynod sy'n ymwneud â gwledydd eraill a'r broses o integreiddio pobl i 

gymdeithasau a diwylliannau newydd.  

 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth berthnasol i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni.  

https://passportindex.org/index.php
http://www.banksy.co.uk/menu.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy
https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://iamamigrant.org/stories

